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1. Inleiding 
 
Wij zijn dankbaar om u hierbij ons tweede jaarverslag te presenteren. 
Sinds wij in 2018 zijn opgericht en we in 2019 weinig hebben kunnen uitrichten is 
er eindelijk in 2020 een mooie start gemaakt met onze activiteiten in Haïti. In dit 
verslag kunt u hierover uitgebreid lezen. 
We hopen van harte in 2021 verder te kunnen met dit werk en ook ons grotere 
doel van het opzetten van een kliniek te kunnen verwezenlijken. 
 
Wij zijn God en alle donateurs dankbaar voor al het werk dat er op Haïti gedaan 
is en wij verwachten in de komende jaren met meer projecten van start te 
kunnen gaan. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Benaiah, 
 
Luuk Ruys, 
Directeur 
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2. Activiteiten en projecten in 2020 

Het team dat zich inzet voor het project op Haïti zou op 15 maart afreizen 
naar Haïti. Door de Covid-19 werden internationaal luchthavens gesloten 
waardoor het niet mogelijk was om af te reizen op genoemde datum.  
Begin november zijn twee teamleden en een vrijwilligster afgereisd naar 
Haïti. In eerste instantie zou de reis twee weken duren, maar door 
omstandigheden werden het uiteindelijk zes weken.  

 
2.1 Bouw huizen 

Door de Covid-19 was het niet mogelijk om in maart aanwezig te zijn bij 
de bouw van twee huizen voor gezinnen die deze zeer hard nodig 
hadden. Mede dankzij onze contactpersoon op Haïti werd het mogelijk 
om toch de twee gewenste huizen te bouwen.  
Tijdens de reis in het najaar is er nog een huis gebouwd voor een gezin. 
De gezinnen die de huizen hebben ontvangen zijn hier zeer dankbaar 
voor. 

 
2.2 Evangelisatie project 

Tijdens de zes weken durende reis in november en december heeft het 
team acht keer, op verschillende locaties, de Jezus film vertoond. In de 
voorbereiding om de film te laten zien zijn een generator en een audio-
box, inclusief versterker en een beamer aangeschaft. Veel volwassenen 
en kinderen hebben hun leven aan Jezus gegeven na het zien van de film. 
Na de film werden er bijbels en kinderbijbels, in het Creools, uitgedeeld.  
Ook heeft het team diverse keren de gevangenis in Leogâne bezocht en 
gevangen over de liefde van Jezus mogen vertellen. Ze kregen een Bijbel, 
Vaders liefdesbrief, een persoonlijke brief, een pocketkruisje en een 
hygiëne pakket. 

 
2.3 Medische zorg 

Eind augustus is een enquête, onder diverse inwoners van Ca-ira, 
afgenomen. De centrale vraag was: “Wat denk jij dat nodig is om 
structurele verandering voor jezelf of het dorp te laten plaatsvinden?” 
Hieruit kwam vooral naar voren dat ze behoefte hebben aan medische 
voorzieningen. Naar aanleiding van dit resultaat is besloten hier gehoor 
aan te geven. Er is geïnvesteerd in medische apparatuur zodat deze naar 
Haïti kon worden meegenomen door het team.  Voorbereidende 
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gesprekken met verschillende personen hebben ertoe geleid dat het doel 
voor de komende jaren ligt op het verwezenlijken van een kliniek, welke 
vijf dagen per week open is voor de inwoners van Ca-ira en omliggende 
dorpen. Door het team is ter plekke gezocht naar een geschikte locatie 
voor de mobiele kliniek. Uiteindelijk heeft een lokale kerk een ruimte 
beschikbaar gesteld. De mobiele kliniek is in november gestart en is om 
de zaterdag open. Het lokale team bestaat uit vier personen, een arts, 
verpleger, verpleegster in opleiding en een administratrice, welke ook 
verantwoordelijk is voor de apotheek. Dit lokale team wordt door de 
stichting financieel onderhouden. Om de lokale bevolking te bereiken 
loopt er iemand met een megafoon door het dorp. 

2.4 Kind sponsorprogramma 

Tijdens de reis in november is het team duidelijk geworden om jonge 
kinderen, waarvan ouders niet de financiële middelen hebben om hun 
kind naar school te laten gaan, te sponsoren. Het team heeft de 
vrijmoedigheid genomen om sponsoren te zoeken voor deze kinderen via 
hun reisblog. Op deze vraag werd zeer positief gereageerd en inmiddels 
hebben zeven kinderen een sponsor.  
De kosten voor een kind bedragen €20,00 per maand. Dit omvat: 
schoolgeld, schooluniform, schoolboeken, kosten voor medische zorg en 
kosten voor maaltijden. Het staat ouders vrij om de medische kosten en 
het geld voor de maaltijden voor het gehele gezin te gebruiken, dan wel 
enkel voor het gesponsorde kind. 
Om controle te houden dat niet al het geld in één keer opgebruikt wordt, 
verstrekt onze lokale contactpersoon om de week een voedselpakket.  

 
2.5 Waterfilters 

Tijdens de reis in november zijn er waterfilters uitgedeeld aan gezinnen, 
welke niet de mogelijkheid hebben om schoon en zuiver drinkwater te 
kopen. De werking van de waterfilters is eerst aan de gezinnen uitgelegd 
en voorgedaan. Als men liet zien dat ze boodschap hadden begrepen door 
het zelf te doen kregen ze er een mee. Een waterfilter gaat twee jaar 
mee. Deze waterfilters zijn gedoneerd door Stichting IBOTA. 
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3. Vooruitblik naar 2021 
In 2021 zal de stichting zich enerzijds blijven richten op het monitoren van de 
projecten op Haïti. Het is nog onbekend of, wanneer en hoeveel mensen in 2021 
afreizen naar Haïti. Veel zal afhangen van de eisen die men zal stellen om te 
mogen vliegen in relatie tot het Covid-19 virus. 
De stichting zal actief op zoek blijven gaan naar nieuwe donateurs die zich voor 
langere periode aan de stichting willen verbinden zodat de kliniek geopend kan 
blijven en vrijwilligers zullen zich actief inzetten om zo veel mogelijk geld bij 
elkaar te krijgen door verschillende acties te houden. 
De projectgroep Haïti stelt zich ten doel om in 2021 de mobiele kliniek om de 
week open te houden, in de vorm zoals deze eind 2020 gestart is. Daarnaast wil 
de projectgroep zich blijven inzetten om het Evangelie te verkondigen, meer 
jongere kinderen te sponsoren, bijbels en waterfilters blijven uitdelen en 
bestaande huisjes repareren. Veel zal afhangen van de financiële inkomsten. 
 
Anderzijds is het verlangen om een kliniek te bouwen waar mensen vijf dagen in 
de week terecht kunnen. Om dit te realiseren is de aanschaf van een stuk grond 
nodig en daarop een kliniek te bouwen. Een andere mogelijkheid is een stuk 
grond te kopen of te huren waar reeds een groot pand op staat en dit pand te 
verbouwen tot kliniek. 
Tevens wil de stichting voet aan de grond krijgen op Haïti. Hiervoor zal op Haïti, 
door een lokaal persoon een stichting opgericht dienen te worden.  
 
Voor het realiseren van de doelstellingen met betrekking tot de projecten op 
Haïti verwacht de stichting een bedrag van €120.000,- nodig te hebben. 
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4. Communicatie en fondsenwerving 

4.1 Nieuwsbrief 
Vanuit het team Haïti wordt vier keer per jaar een nieuwsbrief verzonden 
aan donateurs en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrieven wordt 
gesproken over de voortgang van de werkzaamheden en de situatie op 
Haïti.  

 
4.2 Website 

Op de website www.benaiah.eu is alle informatie over de Stichting en het 
project op Haïti te vinden. De inhoud van de website wordt regelmatig 
vernieuwd. Via de website wordt het geïnteresseerden mogelijk gemaakt 
geld te doneren. 
De website wordt nog niet veel bezocht door mensen. Bezoekers komen 
voornamelijk op de website terecht via linkjes in de nieuwsbrieven over 
Haïti. Nieuwe bezoekers op de website hebben inmiddels de 
mogelijkheid, indien zij geïnteresseerd zijn, om de nieuwsbrief aan te 
vragen.  

 
De stichting en het team Haïti zijn nog niet heel actief op de verschillende 
platformen op sociale media.  

 
      4.3 Fondsenwerving  

Het gehele jaar zijn de leden van het team actief geweest met verkoop 
van goederen. Stichtingen zijn aangeschreven en hebben giften 
overgemaakt ten behoeve van het projectwerk op Haïti. Daarnaast zijn er 
ook een aantal vaste donateurs die maandelijks een vast bedrag over 
maken.  

 
Leden van het team Haïti blijven actief op zoek naar donateurs voor het 
project doormiddel van het houden van presentaties, organiseren van 
acties, organiseren van informatieavonden en uitdelen van flyers.   

 
De stichting heeft een bankrekening bij de ING met het volgende IBAN-
nummer: NL44INGB0006329545. 
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5. Besteding van middelen in relatie tot de doelstellingen 
Alle middelen komen na aftrek van de in Nederland gemaakt kosten volledig ten 
goede aan het werk van de Stichting. Zolang er geen andere projecten zich 
voordoen zullen alle inkomsten ten goede komen aan het project op Haïti. 
 
6. Financieel verslag 
Het Baten en Lastenoverzicht van 2020 vindt u hieronder.  
We hebben ook nadat we de noodzakelijke reservering hebben gemaakt ten 
behoeve van de verwachte nieuwbouw van de kliniek gelukkig kunnen afsluiten 
met een batig saldo van € 697,- zoals u hieronder aantreft. 
 
 
 
                  
    
 

   2020   2019 
Baten        
Som der Giften   19.405   2.105 
Som der Verkopen  28.291     
Vergoeding vanwege 
reiskosten  14.448     
Som der Baten    62.145     2.105  
        
Lasten        
Project kosten   26.969     
Overige kosten     5.008     
Reiskosten   14.471     
Reservering voor nieuwbouw  15.000     
Som der Lasten    61.448          -    

       
Resultaat        697     2.105  


